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1) Základní údaje o škole 
 

Název: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace 

IČO: 70993122 

IZO základní školy: 102 931 879 

Identifikátor zařízení: 600 130 665 

Sídlo: Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01 

Zřizovatel školy: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13 

Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka 

Adresa pro dálkový přístup: j.dobrovolna@zsmostiste.cz 

ID datové schránky: f5hmiv2 

Web: www.zsmostiste.cz 

Koordinátor ICT: Mgr. Jitka Dobrovolná 

Metodik prevence: Mgr. Jitka Hublová 

Údaje o školské radě:  

RNDr. Petr Vrána jmenován zřizovatelem,  

Mgr. Jitka Hublová zvolena za pedagogické pracovníky školy, 

Martin Ambrož zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků 

Součásti školy:  

Základní škola – kapacita 100 žáků 

Školní družina – kapacita 29 žáků 

Školní jídelna-výdejna – kapacita 70 strávníků 

Součásti příspěvkové organizace – odloučená pracoviště: 

Mateřská škola (Mostiště, Olší nad Oslavou) – kapacita 53 žáků 

Školní jídelna (Mostiště, Olší nad Oslavou) – kapacita 74 strávníků 

mailto:j.dobrovolna@zsmostiste.cz
http://www.zsmostiste.cz/
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2) Materiálně technické vybavení 

Budova základní školy se nachází v místní části Mostiště.  Je dvoupodlažní. V přízemí je jedna 
učebna, tělocvična, kabinet TV, výdejna obědů, družina, sociální zařízení a šatny. V prvním 
poschodí jsou zbývající tři učebny, dva kabinety, sociální zařízení, sborovna a ředitelna. Škola 
je vybavena moderním nábytkem, kvalitní audiovizuální technikou, v každé třídě je interaktivní 
tabule, počítače, notebooky a tablety k využití žáky během výuky. K dispozici je mnoho 
názorných pomůcek. Školní knihovna nabízí literaturu pro děti různých žánrů. K budově náleží 
školní pozemek se zahradou. K výuce TV využíváme přilehlé fotbalové hřiště a multifunkční 
hřiště s umělým povrchem. Ve škole jsou pravidelně prováděny bezpečnostní, požární a 
hygienické kontroly a revize.  

 

3) Charakteristika školy 

Škola je koncipována jako čtyřtřídní s prvním až pátým postupovým ročníkem. Spádový obvod 
tvoří místní části Mostiště, Olší nad Oslavou a obec Martinice. Školu navštěvují i děti z Velkého 
Meziříčí, Vídně a Křižanova. Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání „Škola pro děti“. Klademe důraz především na tradiční hodnoty, jako jsou kvalitní 
výuka, dobrá kázeň žáků, spolupráce s rodiči, individuální přístup k dětem a odborná péče o 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

4) Přehled oborů vzdělání, ŠVP 

79-01-C/01 Základní škola  - počet ročníků 5 

79-01-B/01 Základní škola speciální   - počet ročníků 0 

 

ŠVP – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro děti“ 

Cizí jazyk: anglický jazyk 

Nabídka nepovinného předmětu: náboženství 

Nabídka kroužků: taneční, florbal, angličtina pro začátečníky, malý šikula, animace, keramika  

Vzhledem k epidemiologické situaci (covid 19) v tomto školním roce kroužky neprobíhaly.  

                     

 

 



Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace 
Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01 

4 
 

5) Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí zaměstnanci 
 
 

Jméno 
Pracovní 

pozice 
Vzdělání, titul Kvalifikace 

Délka 
praxe 

Třídnictví 

Mgr. Jitka Dobrovolná 
ředitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 

Mgr. 
Ano 29 let 4. ročník 

Mgr. Jitka Hublová 
učitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 

Mgr. 
Ano 45 let 5. ročník 

Mgr. Dana Konečná 
učitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 

Mgr. 
Ano 34 let - 

Mgr. Lea Fučíková  
(do 31. 1. 2021) 

učitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 
Mgr. 

Ano 27 let 1. ročník 

Mgr. Hana Vodová  
(od 1. 2. 2021 do 30. 6. 
2021) 

učitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 
Mgr. 

Ano 40 let 1. ročník 

Mgr. Hana Hladíková 
učitelka Uč. pro 1. st. ZŠ, 

Mgr. 
Ano 26 let 2., 3. 

ročník 

Olga Svobodová 
asistentka 
pedagoga 

Asist.pedagoga Ano 10 let - 

Lenka Augustová 
vychovatelka 
ve škol.druž. 

Vychovatelství Ano 7 let - 

 
Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

Jméno Pracovní pozice Délka praxe 

Ladislava Sobotková školnice 26 let 

Petra Bojanovská 
pomocná síla v kuchyni – 
dovoz a výdej obědů 

7 let 

 

6) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání 13 

Počet žádostí o odklad školní docházky 1 

Počet přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 12 

Zápis proběhl bez osobní účasti rodičů a dětí ve škole z důvodu pandemie – Covid 19. 
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7) Údaje o výsledcích vzdělávání 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet žáků s vyznamenáním 11 5 9 9 8 

Počet žáků, kteří prospěli 0 2 2 2 3 

Počet žáků, kteří neprospěli 0 0 0 0 0 

Počet žáků s neomluvenou absencí 0 0 0 0 0 

Počet žáků celkem 11 7 11 11 11 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly řešeny žádné vážné kázeňské přestupky. 

Přijímací řízení na osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 

Počet žáků, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek 1 

Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu 1 (celkově 3. místo ze 
všech uchazečů) 

Počet žáků s různým stupněm podpůrného opatření 

1. stupeň PO 0 

2. stupeň PO 6 

3. stupeň PO 1 

4. stupeň PO 0 

5. stupeň PO 0  

 

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mgr. Jitka Dobrovolná ➢ on - line webinář „Rizikové chování dětí 
a mládeže“- hrazeno z prostředků MAS 
MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

➢ on – line webinář „Škola hrou“ 
➢ on – line webinář „Finanční kontrola 

PO“ 

Mgr. Jitka Hublová ➢ on - line webinář „Rizikové chování dětí 
a mládeže“ - hrazeno z prostředků MAS 
MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

➢ on - line webinář „ADHD - prakticky“ 
 

Mgr. Hana Hladíková ➢ on - line webinář „Rizikové chování dětí 
a mládeže“ - hrazeno z prostředků MAS 
MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

➢ on - line webinář „ADHD - prakticky“ 
 

Mgr. Hana Vodová ➢ Vstupní školení BOZP 
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Mgr. Dana Konečná ➢ on – line webinář „Angličtina pro 
školáky i předškoláky“ 

➢ on - line webinář „Čtení pro 
předškoláky“ - hrazeno z prostředků 
MAS MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

Lenka Augustová ➢ on - line webinář „Rizikové chování dětí 
a mládeže“ - hrazeno z prostředků MAS 
MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

Olga Svobodová ➢ on - line webinář „Rizikové chování dětí 
a mládeže“ - hrazeno z prostředků MAS 
MOST VYSOČINY Velké Meziříčí 

       

9) COVID-19 

Průběh školního roku byl ovlivněn nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2.  

Ve školním roce 2020/2021 byla distanční výuka povinná pro všechny žáky. Jednou z forem 

distančního vzdělávání byla on-line výuka. Každá třída měla vytvořený svůj rozvrh on-line 

hodin, výuka probíhala na platformě Teams. Rodinám s více dětmi nebo s nedostatečným ICT 

vybavením škola zapůjčila notebooky pro bezproblémovou online výuku.  

Škola zahájila svou činnost 1. září 2020 v plném rozsahu a za zpřísnění hygienických opatření.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR byly školy od 14. 10. 2020 uzavřeny. Žáci v tomto období přešli 

na distanční výuku. 26. říjen a 27. říjen 2020 byly vyhlášeny jako dny volna, následoval státní 

svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Od pondělí 30. 11. 2020 byla 

povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Od pondělí 4. 1. 2021 byla 

povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se vzdělávali 

distančně. Prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd probíhala v homogenních skupinách (kolektivy 

jednotlivých tříd se během vyučování nemohly slučovat ani jinak prolínat). Byl zakázán zpěv a 

sportovní činnosti při vzdělávání. Žáci a zaměstnanci školy měli povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR přijala 

krizové opatření, kterým se od 1. 3. 2021 nad rámec dosavadních opatření zakázala osobní 

přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Na základě jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 

2021 došlo k 1. fázi rozvolnění a od pondělí 12. dubna 2021 byla žákům 1. stupně ZŠ umožněna 

prezenční výuka ve škole. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví byla 

školám od 12. 4. 2021 uložena povinnost testovat žáky na prezenční výuce 2x týdně Ag testy.  
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10) Údaje o aktivitách a akcích školy 

MĚSÍC AKCE 

Září Slavnostní zahájení školního roku 
Beseda o zvířatech  – záchranná stanice Ikaros  Pavlov 
Loutkové divadlo – O královstvíčku 

Říjen Primární preventivní program 

Listopad  

Prosinec Vánoční pořad – Hvězda nad Betlémem 
 

Leden  

Únor (Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s pandemií Covid 19 na území státu v době od 27. 2. 
2021 do 11. 4. 2021) 
 
Velikonoční pořad 

Březen 

Duben 

Květen Letíme na Kanáry – zábavně-výukový program  
Sportovní den  
Veřejná soutěž o nejhezčí školní dres 
Dopravní výchova  

Červen Den dětí – škola naopak aneb dnes učí žáci 
Dětský soutěžní den + opékání špekáčků 
Návštěva budoucích prvňáčků ve škole 
Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku 

Mnoho akcí a aktivit nemohlo být z důvodu epidemiologické situace uskutečněno.  

 

 

 

 

 

 

 

Účast na soutěžích: 

Florbal – okrskové kolo – 4. místo 

Nejlepší desková hra – Mas Most Vysočiny – 2. místo 
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Kutilové – skládání výrobků ze dřeva – Mas Most Vysočiny  

Ostatní soutěže byly vzhledem k pandemii (Covid 19) zrušeny. 

 

 

 

 

 

 

Zapojení do projektů: 

➢ Mléko a ovoce do škol – podpora zdravé výživy dětí 

➢ Sazka – olympijský víceboj - rozvíjí sportovní všestrannost žáků základních škol 

➢ Zdravé zuby – projekt vede děti k zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví 

➢ Sportuj ve škole - projekt na podporu sportování ve školní družině 

➢ Čokoládová tretra - celorepublikové závody v běhu pro děti do 11 let 

➢ Mc DonaldsCup - celorepublikový žákovský fotbalový turnaj 

➢ Les ve škole, škola v lese - mezinárodní výukový program o lese 

➢ Celé Česko čte dětem - projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a 

posílení emočního zdraví 

➢ VZPoura úrazům - projekt VZP na prevenci úrazů a nehod u dětí 

➢ Fond Sidus - projekt na podporu nemocných a handicapovaných dětí 

 

 

11) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. 
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12) Základní údaje o finančních zdrojích 

➢ MŠMT - přímé výdaje na vzdělávání  Neinvestiční výdaje: 8 757 599 Kč 
Prostředky na platy: 6 310 456 Kč 
Odvody – Pojistné:   2 132 934 Kč 

        FKSP:           126 209 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje: 188 000 
Kč 

➢ MŠMT – finanční prostředky na pořízení 
technického vybavení 

     96 360 Kč 

➢ Zřizovatel Město velké Meziříčí - výdaje na 
provoz školy  

1 823 000 Kč 

➢ Dotační programy MŠMT    554 784 Kč 

➢ Dotační programy KRAJ Vysočina      15 000 Kč 

➢ Úplata  - ŠD  
              - předškolní vzdělávání 

     17 400 Kč  
     82 800 Kč 

➢ Sponzorské dary     130 000 Kč 

 

13) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

14) Prezentace školy 

Účast v soutěžích, projektech, články v médiích, webové stránky školy. 

Rozsvícení vánočního stromu – Mostiště, vítání občánků – Martinice 

Z důvodu pandemie Covid 19 a následného uzavřeni ZŠ byla možnost prezentace školy velmi 
omezena. Nekonaly se besídky ani jiná veřejná vystoupení. 

 

15) Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

➢ MŠMT 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony III pro ZŠ  

Název projektu: ZŠ Mostiště - Šablony III   

Registrační číslo projektu:  CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/20_080/0018661 
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Období: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022 

Cíl projektu:  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových 
kompetencích. 

Výše dotace: 554 784 Kč 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: 

• Školní asistent - personální podpora ZŠ 

• Projektový den ve výuce ZŠ (1 krát) 

• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 hodin/48 týdnů, nákup 14 ks tabletů Lenovo M10+ 

• Školní asistent - personální podpora MŠ 

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv MŠ 

• Projektový den ve výuce MŠ (5 krát) 

 

 

➢ KRAJ VYSOČINA 

Informační a komunikační technologie 2021  

Název projektu: Elektronické služby ZŠ a MŠ Mostiště 

Cíl projektu: zvýšení komfortu občanů – rodičů při vyřizování školní agendy 

Výše dotace: 15 000 Kč 

 

Podpora výuky plavání v základních školách (Kraj Vysočina) 

Čerpání dotace nebylo realizováno z důvodu pandemie (Covid 19) v jarních měsících. 

 

16) Spolupráce s rodiči 

Rodičovská schůzka  – září 2020 

Rodičovská schůzka  – online – duben 2021 

Individuální schůzky kdykoliv dle potřeby. Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a 
chování žáků. Besídky a další vystoupení pro rodiče se letos nekonaly. 
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17) Údaje o spolupráci s jinými organizacemi 

➢ Středisko volného času – Dóza Velké Meziříčí – primární prevence 

➢ MASMOST Vysočiny – MAPy II., Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko 

➢ Spolupráce s mateřskou školou – pohádky pro děti z MŠ, společné programy 

➢ Spolupráce s okolními školami – sdílení, výměna zkušeností 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

V Mostištích 31. 8. 2021                                                                Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka 

 

Schváleno pedagogickou radou dne: 31. 8. 2021 

Schváleno Školskou radou dne: 19. 10. 2021 

 

Příloha 1 

Zpráva o činnosti MŠ Mostiště 

 

Příloha 2 

Zpráva o činnosti MŠ Olší nad Oslavou 
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Příloha 1 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

Školní rok 2020/2021 

PRACOVIŠTĚ: MŠ Mostiště 

 
• Identifikační údaje 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, 

příspěvková organizace 

Sídlo: Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01 

Internetové stránky: www.zsmostiste.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Dobrovolná 

Tel: 566522991 

E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz 

IČO: 70993122 

REDIZO: 600130665 

Zřizovatel školy: Město Velké Meziříčí 

Odloučené pracoviště: MŠ Mostiště 127 

Vedoucí učitelka: Jitka Muchová 

Tel: 773778093 

Provoz školy 6,30 – 15,30 hod 

Kapacita školy: 25 dětí 

Počet dětí celkem:  24 dětí 

Počet dětí s odkladem 

školní docházky: 

 1 

http://www.zsmostiste.cz/
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Věkové složení dětí:  3- 6 let 

Úplata za předškolní 

vzdělávání: 

240 Kč měsíčně 

120 Kč prázdninový provoz 

Název ŠVP: Poznáváme svět s Krtkem 

 

• Personální zabezpečení 

Vedoucí učitelka: Jitka Muchová 

Učitelka: Renata Kaštanová 

Asistentka pedagoga: Eva Kopečná  

Školnice: Miluše Malcová 

Vedoucí ŠJ: Petra Bojanovská 

Kuchařka: Jana Kratochvílová 

Úklid: Miluše Malcová 

 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

seminář 

Eva Kopečná  

Renata Kaštanová Vysočina Education Třebíč,  

Rozvoj grafomotorických dovedností 29.4.2021/webinář/ 

Jitka Muchová Vysočina Education Třebíč, 

Matematická pregramotnost 1.3.2021 /webinář/ 

Rozvoj grafomotorických dovedností 29.4.2021/webinář/ 

 

Další vzdělávání jsme vzhledem k pandemii Covid -19 neabsolvovaly. 
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• Údaje o zápisu 

Termín zápisu: 3.5. - 14. 5. 2021 

Počet žádostí o přijetí: 21 

Počet přijatých dětí: 10 

 

 

• Výsledky výchovně vzdělávací práce 

            Rozvíjely jsme osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, možnosti a zájmy cestou 

přirozené výchovy. Vedly jsme děti k logickému myšlení, vytvářely jsme u dětí morální 

hodnoty. Pro vstup do ZŠ jsme připravily 9 dětí předškoláků. Vhodné prostředí a podmínky pro 

vzdělávání ve spolupráci s AP byly vytvořeny dvěma dětem s podpůrným opatřením. 

 

• Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

              Akce neuskutečněny / Covid-19/. 

• Spolupráce se ZŠ, rodiči, jinými organizacemi 

Spolupráce se ZŠ probíhá formou: 

✓ předání informací ZŠ o předškolních dětech před zápisem 

✓ návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ  

✓ návštěva společných kulturních představení ve škole 

✓ kontrolní činnosti ředitelky v MŠ 

Spolupráce s rodiči 

✓ aktuální informace na nástěnce MŠ a webových stránkách 

✓ dokumenty MŠ na webových stránkách 

Vzhledem k pandemii Covid-19 nebylo možné uskutečnit aktivity /besídky aj./ 

Spolupráce se zřizovatelem 

Dle schváleného rozpočtu hospodaří MŠ s přidělenými financemi v souladu s pravidly 

3 E.  Jsou prováděny různé opravy.  

Na konci června 2021 došlo:  

✓ k renovaci kuchyně / elektrické rozvody, nové vodovodní rozvody, nová dlažba 

a obklady v kuchyni, zavedení vzduchotechniky v kuchyni, vymalování, vybavení 

Gastro 
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✓ byla zřízena místnost pro VŠJ místo skladu / položení dlažby, vymalování/ 

✓ dále byly zakoupeny nové dětské židličky do třídy 

✓ a bylo položeno lino ve třídě 

Spolupráce se SPC při ZŠ a SŠ Březejc 

✓ náprava řeči dětí v MŠ 

✓ logopedická setkání 

 

Požadavky na zvelebení MŠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti MŠ byla projednána s ředitelkou školy dne 31. 8. 2021. 

 

……………………………………………………………                         ……………………….................................. 

   Jitka Muchová, vedoucí učitelka MŠ                                Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy 
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Příloha 2        

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

Školní rok 2020/2021 

PRACOVIŠTĚ: MŠ Olší nad Oslavou 
 

1. Identifikační údaje 
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspěvková organizace 

Sídlo: Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01 

Internetové stránky: www.zsmostiste.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Dobrovolná 
Tel: 566522991 
E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz 

IČO: 70993122 

REDIZO: 600130665 

Zřizovatel školy: Město Velké Meziříčí 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Olší nad Oslavou 41, 594 01 Velké Meziříčí 

Vedoucí učitelka: Jitka Smolíková 
Tel: 773 778 094 

Provoz školy 6,30 – 15,30 hod 

Kapacita školy: 28 dětí 

Počet dětí celkem:  26 dětí 

Počet dětí s odkladem 
školní docházky: 

2 děti 

Věkové složení dětí: od 2 do 7 let 

Úplata za předškolní 
vzdělávání: 

240 Kč měsíčně 
120 Kč prázdninový provoz 

Název ŠVP: „Umění – klíč k poznání i k srdci“ 

 

2. Personální zabezpečení 

Vedoucí učitelka: Jitka Smolíková 

Učitelka: Barbora Fialová – do 12/2020, od 1/2021 – Barbora Povová 

Asistentka: - 

Školnice: Jana Chalupová 

Vedoucí ŠJ: Růžena Havlíčková 

Kuchařka: Růžena Havlíčková 

Úklid: Jana Chalupová 
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogické pracovnice si rozšiřovaly odborné znalosti samostudiem odborné pedagogické 

literatury a studiem článků v odborných časopisech zabývající se předškolním vzděláváním. 

Pedagogické pracovnice uplatňovaly získané znalosti, dovednosti a náměty z absolvovaných 

projektů, seminářů, kurzů i ze samostudia odborné pedagogické literatury a článků 

v odborných časopisech zabývající se předškolním vzděláváním ve výchovně vzdělávacích 

činnostech. 

Pedagogické pracovnice prostudovaly manuály MŠMT „Provoz škol a školských zařízení      ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19“, „Provoz škol a školských zařízení ve školním 

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“ – zpracován ke stavu ke dni 6. dubna 2021, „Návrat 

dětí do mateřských škol – Metodické doporučení“, „Manuál COVID – 19 Testování ve školách“, 

„Mimořádné opatření MZ – testování žáků ve školách“, „Mimořádné opatření při epidemii 

onemocnění COVID – 19“ – nařízení postupu k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením 

onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 – testování zaměstnanců 

ve školách, „Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách“, „Antigenní 

testování pro školy – Rychlý návod“, „Testování“ – leták pro rodiče, „Kontrolní seznam 

příznaků COVID – 19 u dětí, žáků a studentů.  

  Samostudium odborné pedagogické literatury – učitelka MŠ 

 Pedagogická diagnostika v MŠ 
 Abeceda pro učitelky mateřských škol 
 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání 
 Těšíme se do školky 
 Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád príma 
 Jaro je tu! 
 Do školky za zvířátky 
 Říkanky pro rozvoj řeči  
 Básničky, říkadla, písničky a hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku 
Dokumenty, pokyny a materiály k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ 
 
 Samostudium odborné pedagogické literatury – vedoucí učitelka MŠ 

 Didaktika mateřské školy 
 Předškolní dítě a svět vzdělávání 
 Vzdělávání v MŠ 
 Pedagogická diagnostika v MŠ 
 Abeceda pro učitelky mateřských škol 
 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání 
 Těšíme se do školky 
 Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád príma 
 Jaro je tu! 
 Do školky za zvířátky 
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 Říkanky pro rozvoj řeči  
 Básničky, říkadla, písničky a hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku 
 Dokumenty, pokyny a materiály k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ 
 

4. Údaje o zápisu 

Termín zápisu:  3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 

Počet přihlášených dětí:  3 (MŠ Olší) 

Počet přijatých dětí:  6  

 

5. Výsledky výchovně vzdělávací práce 

Výchovně vzdělávací práce MŠ vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

5.1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 
na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 
vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 
základního vzdělávání. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte 
předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 
a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských 
vztahů.  

5.2. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými  
       a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch 

rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, 
rodiny a společnosti. 

5.3. Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci       
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho        
individuální možnosti.  

5.4. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a 
záměry vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Specifika 
vzdělávání dětí od dvou let souvisí s dosahovou úrovní ve všech oblastech vývoje 
dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje, 
poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně 
egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji 
naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Dvouleté dítě se učí nejvíce 
nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Děti vyžadují 
opakování činností, potřebují pravidelné rituály, pozornost udrží velmi krátkou dobu. 
Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se 
střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponechání 
co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Při vzdělávání dětí mladších 
tří let zajišťuje mateřská škola podmínky, požadavky a individuální potřeby, které 
reagují na vývojová specifika vzdělávání dětí od dvou do tří let. 
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5.5. Povinné předškolní vzdělávání  
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou 
pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního 
vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného vzdělávání stanovila 
ředitelka školy, a to v rozmezí od 8,00 hodin do 12,00 hodin (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 
Sb.).  
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.  
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž 
je vzděláváno (§ 34a odst. 3).  
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 
vzdělávání, docházelo řádně do školy. 

 
Individuální vzdělávání dítěte  
Žádný zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání, 
neprojevil zájem o individuální vzdělávání dítěte. 

5.6. Uplatňovat rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání:  

a) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 
b) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
c) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 
osobnost působící na své okolí 

 
       Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacením jeho poznání                                
       i sociální zkušenosti v mateřské škole je obsah předškolního vzdělávání. Obsah je           
       strukturován do oblastí předškolního vzdělávání, které jsou v RP nazývány: 

- Dítě a jeho tělo 
- Dítě a jeho psychika 
- Dítě a ten druhý 
- Dítě a společnost 
- Dítě a svět 

 
Školní vzdělávací program 
Školní vzdělávací program a jeho uskutečňování vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání 

vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí 

předškolního věku. 

Hlavním cílem je naplňovat Školní vzdělávací program s názvem „Umění – klíč k poznání 

i k srdci“.       

 MOTTO: 

„ Krása má tu sílu a schopnost, že do lidských srdcí vnáší mír.“ – „Zdraví a  veselá mysl 

jsou zdrojem krásy.“ 

Školní vzdělávací program klade důraz na všechno, co přirozené: staví do svého  středu 

dítě s jeho přirozenými potřebami, respektuje osobní i specifické zvláštnosti  jednotlivých 



Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace 
Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01 

20 
 

dětí, různé tempo jejich rozvoje a učení, jejich rozdílnou sociální  zkušenost, různé zájmy, 

potřeby i ostatní vnitřní potřeby dětí, akcentuje především   prožitou zkušenost dítěte. 

Snaží se každému dítěti vytvořit podmínky pro optimální  rozvoj jeho osobních 

předpokladů. 

 

 

Školní vzdělávací program je zaměřen na: 

• rozvíjení estetického smyslu člověka, tj. schopnosti vnímat, prožívat a chápat 
skutečnost nově, intenzivně a hlouběji, s uspokojením, rozvíjet vlohy a schopnosti dětí 

• ovlivňování citové a volní sféry duševního života estetikou 

• estetické city související s celkovým emocionálním bohatstvím dítěte 

• vytváření podmínek pro prožívání duševní a tělesné pohody 

• respekt k přirozeným potřebám dětí 

• podporu zdraví v mateřské škole 

• společenství mateřské školy a rodiny, prohlubování spolupráce rodiny a mateřské   
školy 

 

 

Filozofie školy: 

• rozvíjení osobnosti dítěte pomocí estetických prožitků a zálib, vytvářet estetické 
podněty 

• estetickými činnostmi vytvářet dětem podnětné a vlivné prostředí, předcházet stresu, 
estetické city souvisí s celkovým emocionálním bohatstvím člověka 

• vytvářet pocit životní pohody, souladu a harmonie, týká se celého člověka a jeho 
prostředí 

• podporovat své zdraví i okolí odpovídajícím chováním, postoji myšlením a celoživotně 
praktikovaným zdravým způsobem života 

• naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem 
chránit si zdraví 

• podporovat partnerské vztahy mezi dětmi, pracovníky školy, rodiči 

• usilovat o to, aby uspořádání dne naší mateřské školy odpovídalo správné životosprávě 
dětí s ohledem na jejich potřeby 

 

1. Realizovat zaměření MŠ na rozvoj estetických činností a podporu zdraví v MŠ. 
2. Na žádost zástupce dítěte poskytovat informace a poradenskou pomoc  

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 
3. Uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dítěte, individuální potřeby, zaměřit 

se na vytváření citového vztahu, upevňovat přátelství mezi dětmi, pečovat o 
spokojenost dětí i dospělých. 

4. Poskytovat množství rozmanitých příležitostí pro prožívání. 
5. Citlivě začlenit do výchovně vzdělávací práce tradice, významné svátky – Vánoce, 

Velikonoce, narozeniny dětí. 
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6. Zajišťovat dětem příjemný, lákavý a radostný pobyt v mateřské škole, paní učitelky 
vypracovávají plány výchovně vzdělávací práce, náměty a podněty čerpají 
z odborných a dalších publikací. 

7. Pedagogické pracovnice se odborně vzdělávají, obohacují si svoje znalosti, 
dovednosti, které následně využívají k pedagogické činnosti. 

8. Pracovníci mateřské školy se účastní akcí mateřské školy. 
9. Vytvářet přátelskou spolupráci s rodiči dětí, schůzky, společné akce, besídky… 
10. S rodiči dětí, které mají špatnou výslovnost vedoucí učitelka školy projednává 

zabezpečení logopedické péče dětí. 
11. Dle potřeby mateřská škola spolupracuje s dalšími odborníky, např. OPPP. 
12. Mateřská škola rozvíjí spolupráci s mateřskými a základními školami v okolí. 
13. Mateřská škola zlepšuje estetické prostředí mateřské školy a věcné (materiální) 

podmínky školy. 
14. Mateřská škola upravuje prostorové podmínky dle hygienických požadavků na počet 

přijatých dětí. 
 
Školní vzdělávací program je vytvořen na dobu tří let, obsahuje tři integrované bloky. 

        Ve školním roce 2020/2021 bylo předškolní vzdělávání realizováno v integrovaném                     

        bloku „Barevný rok“  - společně jsme prožívali jednotlivá roční období, jejich změny,  

        krásy a slavnosti. 

 

Tematické celky integrovaného bloku: 

 
ZÁŘÍ  – JSME KAMARÁDI 

ŘÍJEN  – DĚD PODZIM 

LISTOPAD  – ZAVOLÁME PANA DOKTORA  

PROSINEC – SLAVÍME DOMA I VE ŠKOLCE KOUZELNÝ ČAS ADVENTU    

LEDEN  – ŠKOLA HROU, ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU  

ÚNOR – CO HLÁSÍ ZIMA  

BŘEZEN   – VSTÁVEJ SLUNÍČKO, PROBUDÍME POHÁDKY  

DUBEN – NASEDAT,PEVNĚ SE DRŽTE A JEDEME, ANEB ZÁBAVNÉ PROJÍŽĎKY  

KVĚTEN – PODÁVÁM TI MÁMO RŮŽI  

ČERVEN  – CESTUJEME ZA DOBRODRUŽSTVÍM  

ČERVENEC  – HURÁ DO PŘÍRODY  

 

V době od 18. 2. 2021 do 26. 2. 2021 byl provoz mateřské školy uzavřen z důvodu karantény. 
V době od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byl provoz mateřské školy uzavřen z důvodu vládního 
nařízení – COVID 19. V tomto období probíhala distanční výuka předškolního vzdělávání. 
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S účinností od 12. 4. 2021 byla umožněna osobní přítomnost v MŠ dětem, které v tomto 
školním roce plnily povinné předškolní vzdělávání. Byla umožněna osobní přítomnost na 
předškolním vzdělávání i dětem MŠ, pro které nebylo předškolní vzdělávání povinné - na 
základě udělené výjimky. S účinností od 10. 5. 2021 byly novelizací mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví otevřeny mateřské školy pro všechny děti v běžném režimu. V době 
od 12. 4. 2021 do 7. 5. 2021 probíhalo testování dětí na COVID – 19.  

 
6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Projekty: celoroční 

Podpora zdraví dětí v mateřské škole – podporovat zdraví dětí, předcházet       
onemocněním, vytvářet příznivé prostředí 

Zdravé zuby – projekt zaměřen na péči o chrup 

Sportuj s krtečkem – podpora sportování v rámci mateřské školy 

Celé Česko čte dětem – projekt na podporu emočního zdraví, na podporu čtenářské 

gramotnosti, na propagaci literatury 

Hello Cookie – projekt zaměřený na seznamování dětí s anglickým jazykem hravou 

formou 

S krtečkem si hop a skok, povídáme celý rok – podpora logopedické prevence 

Projektové dny: 

Tvořivé dílny – Vánoce – rozvoj tvořivosti, kreativity 

        Lístečkování – tvořivé činnosti a hry s listy 

        Děkujeme VÁM – tvoření přáníček pro lékaře a zdravotní sestřičky do nemocnice 

        Hudební žerty s Mikulášem a čerty – pásmo básní, říkanek, písní, tanečků a hudebně                  

        pohybových her 

Bramborový den – tvořivé činnosti a vyrábění z brambor                              

Červený den – vítání ročního období – Podzim – barva – oblečení dětí, jídelníček,                             

tvořivost s červenou barvou, hry – červená barva, reakce, výstavka – Co všechno je  

červené? Podzimní hry, písničky, tanečky. 

Modrý den - vítání ročního období – Zimy – barva – oblečení dětí, jídelníček, tvořivost   

s modrou barvou, hry – modrá barva, reakce, výstavka – Co všechno je modré? Zimní hry, 

písničky, tanečky. 

Zelený den - vítání ročního období – Jara – barva – tvořivost se zelenou barvou, hry – 

zelená barva, reakce, výstavka – Co všechno je zelené? Jarní hry, písničky, tanečky. 

Žlutý den - vítání ročního období – Léta – barva – oblečení dětí, jídelníček, tvořivost   
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se žlutou barvou, hry – žlutá barva, reakce, výstavka – Co všechno je žluté? Letní hry, 

písničky, tanečky. 

Srdíčkový den – oslava Valentýna – barva růžová – oblečení dětí, jídelníček, tvořivost   

se srdíčky, hry – růžová barva, reakce, výstavka – Co všechno je růžové? Společenské hry, 

písničky, tanečky. Přátelské vztahy. 

Květinový den – kytky – oblečení dětí, květinová výzdoba a dekorace, tvořivost s 

květinami, hry – s námětem květin, výstavka – Co všechno kvete? Společenské hry, 

písničky, tanečky. Seznamovat se s květinami.  

 

Recyklohraní – ukliďme si svět 

 

Indiánský den – napodobovat způsob života indiánů – oděv dětí, obydlí, účesy, čelenky, 

náramky, jména, písně, hry. Přátelské vztahy. Soužití s přírodou. 

            

                        

 

            

Akce v jednotlivých měsících: 

Září 

  1.9.2020     Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 

  2.9.2020     Krteček a jeho kamarádi – maňáskové představení  

  4.9.2020     Život na louce - objevování 

Během měsíce: Barevné míče – kolektivní práce dětí 

                                    Jsem ve školce – kolektivní práce dětí 

 

Říjen 

   6.10.2020     Skřítek Vítek – výtvarná tvořivost 

 13.10.2020     Módní přehlídka do deště 

 20.10.2020     Skokan školky – soutěž ve skoku 

Během měsíce: Výlet do lesa 

                             Podzimní putování se skřítkem Vítkem 

                             Turistická podzimní vycházka k lesní studánce 

                             Pouštění dráčka 
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Listopad 

   2.11.2020     Ve zdravém těle zdravý duch – zdravotní cvičení 

   4.11.2020     První pomoc v přírodě – ukázky poskytnutí první pomoci v přírodě 

   6.11.2020     Můj kamarád – výtvarná soutěž 

   9.11.2020     Onemocnění COVID – 19 – diskuze na téma nákazy 

11.11.2020     Svatý Martin – tradice a zvyky, pranostiky 

12.11.2020     Zdravé zuby – přednáška s praktickými ukázkami péče o chrup 

Během měsíce: Zdravotní vycházka do přírody 

                          Cvičíme v přírodě 

                          Turistická vycházka 

                          Návštěva u vánočního stromu 

 

Prosinec 

  3.12.2020     Výroba adventního věnce 

  4.12.2020     Svatý Mikuláš – tradice a zvyky  

          4.12.2020     Mikulášská nadílka dětem 

  7.12.2020     Vánoční stromeček – překvapení pro děti 

  8.12.2020     Vánoční přání pro rodiče a přátelé naší školky 

11.12.2020     Vánoce, Vánoce přicházejí – písně a koledy 

14.12.2020     Veselý andílek – vánoční pohádka pro děti 

15.12.2020     Štědrý den a vánoční svátky – tradice a zvyky 

16.12.2020     Vánoční dárek pro rodiče 

18.12.2020     Vánoční koncert 

22.12.2020     Štědrý den ve školce – tradice a zvyky, nadílka dětem,   

                         slavnostní posezení u vánočního stromečku 

 Během měsíce: Stavění sněhuláků 

                             Zdobení stromečku pro zvířátka a ptáčky 
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Leden 

  5.1.2021     Hračka, kterou jsem dostal/a od Ježíška – výtvarná soutěž 

  6.1.2021     Tři králové – tradice, zvyky a pranostiky 

        11.1.2021     Princezna hračička – soutěže s hračkami 

29.1.2021    „Děti dětem “ – divadelní představení předškoláčků mladším dětem 

Během měsíce: Stavění sněhuláků 

                            Hry se sněhem 

                            Sněhové obrázky 

                            Zimní sporty  

                            Pozorování krásy zimní přírody 

                            Krmení ptáčků  

 

Únor 

  9.2.2021     Olšovský slavík – soutěž v sólovém zpěvu 

12.2.2021     Svatý Valentýn – tradice a zvyky 

12.2.2021     Svatý Valentýn – vytváření valentýnek 

15.2.2021     Masopust – lidové tradice a zvyky  

Během měsíce: Stavění sněhuláků 

                             Zimní hry 

                             Zimní sporty 

                             Pokusy se sněhem, ledem a rampouchy  

                             Objevování zimní krásy přírody 

 

Březen 

   1.3.2021     Naše knihy z domova – diskuze o knihách 

   8.3.2021     Mezinárodní den žen – tradice a zvyky 

   8.3.2021     Mezinárodní den žen – tvořivost dětí 

 19.3.2021     Vítání jara – tradice a zvyky 
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 29.3.2021     Hody, hody doprovody – tradice a zvyky Velikonoc 

Během měsíce:  Aranžování kytiček  

                              Pokusy při klíčení rostlin 

                              Zdobení kraslic 

                              Vyrábění velikonočních perníčků 

                              Cvičíme a hrajeme si venku 

                              Turistická vycházka s rodiči 

 

Duben 

   1.4.2021     Zelený čtvrtek – tradice a zvyky  

   5.4.2021     Pondělí velikonoční – Pomlázkový den 

 22.4.2021     Den Země 

 26.4.2021     Tradice a zvyky Filipojakubské noci 

 29.4.2021     Čarodějnice - tvořivost 

 30.4.2021     Čarodějnické soutěže a rej 

Během měsíce:  Zápis dětí do 1.třídy ZŠ v Mostištích od  1.4.2021 do 16.4.2021 

                             Kreslení na zahradě MŠ 

 

Květen 

  3.5.2021     Den matek – tradice, beseda 

  6.5.2021     Přáníčko pro maminky – tvořivost dětí 

  7.5.2021     Dáreček pro maminku – tvořivost dětí 

11.5.2021     Den rodin – význam tradice 

11.5.2021     Přáníčko z lásky pro rodinu 

17.5.2021     Olympijské hry 

26.5.2021     Den poezie – recitační soutěž 

27.5.2021     Zazpívej, slavíčku! – pěvecká soutěž 

28.5.2021     Když jsi kamarád – zábavné hry a soutěže k MDD 

        Během měsíce:  Zápis dětí do MŠ od  3.5.2021 do 14.5.2021 
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Červen 

   1.6.2021     Mezinárodní den dětí 

   7.6.2021     Fotografování dětí 

 16.6.2021     Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ Mostiště 

 18.6.2021     Předškolácká trička – vytváření s předškoláky 

 18.6.2021     Nocování předškoláčků ve školce 

 24.6.2021     Maturita MŠ 

 25.6.2021     Karneval MŠ  - nahrazen dětem z února (karanténa) 

 25.6.2021     Módní přehlídka masek   

 28.6.2021     Školní výlet – EKO FARMA ZELENÉ ÚDOLÍ 

 30.6.2021     Slavnostní rozloučení s dětmi na konci školního roku  

 30.6.2021     Slavnostní rozloučení s předškoláčky 

 30.6.2021     Šerpování předškoláčků  

 30.6.2021     Krtečkovo vysvědčení 

          Během měsíce:  Indiánská stezka odvahy 

                               Plnění bobříků 

 

Červenec 

         Během měsíce:  Rekreační činnosti 

                               Hry a sportovní činnosti dětí 

                               Hry s vodou 

 

7. Spolupráce se ZŠ, rodiči, jinými organizacemi 

Mateřská škola má vytvořenou vynikající spolupráci se Základní školou Mostiště. 

Mateřská škola vytváří součinnost se základní školou, aby tím pomohla vytvářet podmínky 

pro nestresující, plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku školy základní. 
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Spolupráce mateřské školy s rodiči 

Spolupráce s rodiči je uskutečňována každodenně. Veškeré dotazy a připomínky mohou 

rodiče uplatňovat u vedoucí učitelky mateřské školy a paní učitelky mateřské školy.  

Informační systém je zajištěn následovně: 

- pohovory /ráno – odpoledne/ 

- třídní schůzky, nástěnky, informace na webových stránkách školy  

- setkání 

- individuálně dohodnuté schůzky 

- vedoucí učitelka zpracovává rodičům potřebné informace i na webových stránkách školy 

 

Cílem je rovněž:  

- vytvoření dobrého základu pro účinnou spolupráci rodičů a učitelek MŠ 

- upevňování kladných vztahů s rodiči 

Rodičům jsou poskytovány informace o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních 

pokrocích v rozvoji i učení. Během školního roku jsou vedeny rozhovory a konzultace 

s rodiči předškolních dětí o přípravě dítěte na vstup do základní školy, případná 

doporučení, s rodiči je projednán zápis do ZŠ, v případě potřeby odklad školní docházky 

dítěte do ZŠ. 

Spolupráce mateřské školy s ostatními institucemi 

Spolupráce se ZŠ. 

Spolupráce s Dózou Velké Meziříčí. 

Spolupráce s obcí Olší nad Oslavou. 

Spolupráce se zájmovými spolky, organizacemi a sdruženími v obci.  
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Spolupráce se specialisty 

      Pedagogicko psychologická poradna  

Speciálně pedagogické centrum  

Logopedie 

        OSPOD 

         Dět. pediatři 

      

8. Požadavky na zvelebení MŠ 

Oprava schodů a vstupní plochy před budovou MŠ, zastřešení vchodu do budovy 

Malování prostorů 

Nákup hraček  

Nákup didaktických pomůcek 

Nákup pedagogické literatury, dětských knih a CD  

Koberec do třídy 

Laminovací přístroj 

Kancelářských židlí 

Nové nádobí 

         

Výroční zpráva byla projednána a schválena 31. 8. 2021                                                                  

                                                  

 

 

…………………………………………………………….                     …………………………………………………………… 

Jitka Smolíková, vedoucí učitelka MŠ                                  Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy 

 


